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Fjernaflæsning 

Tanja Rahn 

Esbjerg Forsyning A/S  

og 

Otto Leopold 

TREFOR Vand A/S 
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Overblik 

Fra aflæsning til fjernaflæsning 

Fordele og ulemper 

Omkostninger 

Anvendelse af data fra fjernaflæsning 

Erfaringer TREFOR Vand – 

Sektionsovervågning, cut-off-værdi  

Erfaringer Esbjerg Vand – 

Aflæsningsproblemer, i drift… men ikke i mål 
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I Danvas benchmarking er der i seneste udgave spurgt til antal 
fjernaflæste målere – ud over det sædvanlige antal totale målere 

Hvor udbredt er det i grunden? 
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Fra uden måling til med måling 

Bekendtgørelse om individuel afregning efter målt vandforbrug - BEK nr. 837 af 
27/11/1998  

Aflæsninger af hensyn til afregning 

Fjernaflæsning af hensyn til afregning og andre formål 

 

Fra aflæsning til fjernaflæsning 
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Fra årsbalancer over hele nettet til finere tidsmæssig og geografisk 
opløsning 
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Fjernaflæsning kan løse problemet med synkront aflæsningstidspunkt 

Manglende aflæsninger uden fjernaflæsning 

Manglende aflæsninger med fjernaflæsning 

Aconto opkrævninger og årsafregning 

Opkrævning af faktisk forbrug 

Forbrugerservice 

Fra årsbalancer over hele nettet til finere tidsmæssig og geografisk 
opløsning 

 

Fordele og ulemper 
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Omkostninger 

Måleranskaffelse 

Installation 

Datahjemtagning 

Datahåndtering 

Afregningssystem 
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Der er forudsat wireless M-bus med batteri

Det er forudsat, at der skal indkøbes nye aflæsningsmoduler.

Forudsat samme drive by aflæsningsfrekvens som i Esbjerg forsyningsområde

Nøgletal beregnet udfra 20.200 målere i Esbjerg forsyningsområde

Bramming forsyningsområde

Investering Antal

Mekaniske målere

Manuel aflæsning

Elektroniske målere

Drive by

Elektroniske målere

Radiokæde

Nye målere 3116 767.000                            2.025.000                        2.025.000                         

Målerbeslag 3116 966.000                            966.000                           966.000                             

Montage 3116 1.253.000                        1.253.000                        1.253.000                         

Antennemaster 3 -                                     -                                    750.000                             

Aflæsningsmoduler 4 -                                     12.000                              -                                      

I alt 2.986.000                        4.256.000                        4.994.000                         

Teknisk levetid 12                                      16                                      16                                        

Investering pr teknisk leveår 249.000                            266.000                           312.000                             

Datahjemtagning og kontrol Antal

Mekaniske målere

Manuel aflæsning

Elektroniske målere

Drive by

Elektroniske målere

Radiokæde

Måleraflæsning Mannuel 3116 187.000                            

Måleraflæsning Drive by pr mdr 4 dage x 12 mdr 167.000                           

Måleraflæsning Radiokæde 3116 65.000                               

Drift pr år 187.000                            167.000                           65.000                               

Investering + drift pr år 436.000                            433.000                           377.000                             

>> 193.000 193.000                           193.000                             

Måler omkostninger flyttet fra årsopgørelsen

og fordelt over året:

- Opfølgning på lækagealarm

- Opfølgning på målere med andre fejl
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Anvendelse af data fra fjernaflæsning 

Årsværdier, kvartalsværdier, månedsværdier, dagsværdier, timeværdier, … 

Datasystem til at holde styr på alle målingerne 

Og til at håndtere fejl og mangler i målingerne! 

Geokodning af målerne 

Inddeling af distributionsnettet i områder, distrikter, sektioner, kvarterer 
med tilhørende flowmålinger 
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Sektionsovervågning 

Den positive effekt 

25. September 2014 

SRO-kurver for de tre tilgange 
Sektionsovervågning 
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Udbedring sket 13/9 lige efter kl. 9! 
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Egne undersøgelser 
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Kort efter opsætningen indløb bekymrende meldinger om meget mindre 
forbrug 

Hos TREFOR Vand-medarbejder opsattes en vingehjulsmåler i serie med 
den nye måler 

Der udførtes målinger i testbænk med vingehjulsmålere i serie med 
ultralydsmålere 

Der udførtes forsøg med to ultralydsmålere i serie med forskellig cut-off 
værdi 

Der udskiftedes samtlige målere i to mindre områder med samlemåling 
(sektionsmåling) 

Totaludskiftning af gamle mekaniske målere til nye ultralydsmålere gav 
store udsving i ledningstabet 

 

Erfaringer TREFOR 
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Esbjerg Vands forsyningsområder 
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Opsætning af målere 

Samarbejde med Esbjerg Fjernvarme 

Opsætning i fjernvarmens forsyningsområder 

Valg af vand- og varmemålere fra Kamstrup 

Vands budget 25 mio kr. 

5 års projekt 2007-2012 

Udskiftning af ca. 20.200 vandmålere 
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Aflæsning 

Forsøg med skraldebils model i 4 år 

Data i Energy Key 

Opbygning af Radio-Mesh i 2013-2014 

Aflæsning med egne biler 2013-2014 

Behov for supplerende drive-by aflæsning ved årsafregning 2013 
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Udskiftning af elektroniske målere 

 

 

 

 

Forbedringsprojekt 

Radio-Mesh skal virke:  

  Forstærkning af radio router netværk 

Hjemtagning af data skal ske på uge basis 

Projekt 2014 

Budget 5 mio. kr. 

Udskiftning af ca. 2000 målere til nyere type 
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Anvendelse 

 

 

 

 

 

 

Data hjemtages til Energy Key 

Der laves fejl-lister på ugebasis 

Kunder kontaktes med brev om natforbrug 

Målere udskiftes hvis de fejler 

Kundeservice tjekker flytninger 
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Har det været dyrt? 

Projektet startede i ”fortiden” (før FS og IO) 

Målere blev før købt over driften (betalt straks) 

Forventet længere levetid på nye målere 

First movers ~ lærepenge 

Projektperiode for lang 

Teknologisk udvikling i perioden (nye målere) 

Udvikling af batterier 

Udvikling af trådløs kommunikation 
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Se det i øjnene 

Udvikling af IT og teknologi kører stærkt 

 

Der findes ikke et rigtigt eller optimalt tidspunkt at stå på toget 
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Udbytte 

Årsafregning er hurtigere 

Vi tager års-aflæsningssager i opløbet 

Vi afkorter mulige tvister (Vi kan dokumentere det løbende 
forbrug) 

Vi hjælper kunder til at stoppe unormalt forbrug 

 - Vi ved nu, at det oftest er WC-problemer 

Vi kan ikke varsle lejligheder med fælles vandmåler 

Vi mindsker vandtab 

Hjemtagning og kontrol af data tager tid. Ressourcer skal flyttes 
fra aflæsning/afregning til hjemtagning/kontrol. 

Vi vil vise forbruget (APP) når radio-mesh virker 
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Videre herfra 

Forbrugere vil have adgang 

   on-the-go 

Forventet fjernaflæsning til alle forbrugere 

 

 

 

                          Tvunget til udbud ~  

                          Ikke frit at indgå samarbejde 

                          med andre forsyninger 
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Usikkerheder  

Holder målerne den lovede tid? 

Tvunget til EU-udbud af målerindkøb ~ Problemer med forskellige 
målerfabrikater og andet aflæsningsprogram (snitflader)? 

Løber IT-udvikling fra målernes tekniske levetid? 

Bliver elforsyningens lov om fjernaflæste målere udvidet med krav om 
fælles aflæsning? 

Jura - Databeskyttelse, ejerskab 

Flere nødvendige kompetencer (Jura, IT, GIS) 
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